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ْوَجْينِ  ِمنَ  َواِحد   َولُِكل   تِهِ ُس  َمعَ  َسي د   َوَكَذا َصاِحبِِه، ْسُل غَ  الزَّ يَّ  .ر 

 .َفَقطْ  ِسنِينَ  َسْبعِ  ُدونَ  َلهُ  َمنْ  غْسُل  ْمَرَأة  ٱوَ  َولَِرُجل  

مَ  ْكُسُه:عَ  َأوْ  نِْسَوة ، َبْينَ  َرُجل   َماَت  َوإِنْ   .- ُمْشكِل   َكُخنَْثى – ُيم 

َل  َأنْ  ْحُرمُ َويَ  .لِ  ُيَواَرى َبْل  َيْدفِنَُه؛ َأوْ  افِرا  كَ  ُمْسِلم   ُيَغس    َعَدم 

 (1)الشَّرْحُ:
 ِعنَي.َأجَْ  َوَأْصَحاِبهِ  لهِ آ َوَعَلى ُم َمَّد   نَِبيِ َنا َعَلى السَََّلم  وَ  َوالصَََّلة   الَعاَلِمنَي، ب ِ رَ  لِلَِّ  حلَْمد  ا لرَِّحيِم،ا لرَّْْحَنِ ا للاِ  ِبْسمِ 
ْوَجْينِ ا ِمنَ  َواِحد   َولُِكل  ) : الـم َصنِ ف   قَالَ   الرَّجل غسلي   لذيا من  رَ كَ ذَ  لـمَّا ،آخره إىل (َصاِحبِهِ  َغْسُل  لزَّ
 والعكس املرأة لرجلا ي غسل أن جيوز أنه ذلك عدب ذكر النساء، غسلهاي وأنه ملرأةا غسلي نم كرذ  مث ،الرجال يغسله وأنه

ْوَجْينِ  ِمنَ  َواِحد   َولُِكل  ) فقال: نهمابي صلة   بسبب  النكاح رمةح   نأل ؛(َصاِحبِهِ  ْسُل غَ ) الزوجة، أو لزوجا أي: (الزَّ
 إنهف رجعي ا طَلق ا لقهاط لو كذلكو  لعكس،ا أو ،عصمته يف وهي ماتو  له زوجة   كانت  فإذا نا،ه ابملوت تنقطع ال

تِهِ  عَ مَ  َسي د   َوَكَذا) ل:قا ، عميس تبن أمساء مرأتهٱ غسلهي أن أوصى  بكر أاب ألن وت غسله؛ ي غسلها يَّ  (ُسر 
 الضابطو  يطأها، مل وإن له مملوكة كانت  ول وكذا ووطئها، اهب تسرى ليتا ململوكةا ي:أ ةيَّ ر ِ الس  و  األمة، مالك هو السيد:

 العكس وكذلك مة،أ أو زوجة نم سلهاغي   أن له جاز املغلظة لعورةا املرأة نم ينظر نأ للرجل ازَ جَ  امَ  أنَّ  ذلك: يف
 ملغلظة.ا العورة منهما واحد لك  نظر وازج وهو ابقالس لضابطل سيدها؛ واألمة   زوجها غسلت   أن فللزوجة

 ،أجنيب :أي (ْمَرَأة  ٱوَ  َولَِرُجل  ) ل:فقا سيأيت بشرط   أجنبي ا انك  من غسل للمرأةو  للرجل وزجي أنه لكذ بعد رَ كَ ذَ  مثَّ 

 نثىأ أو الصغري ذاه كان  كر اذ  أي: (َفَقطْ  ِسنِينَ  َسْبعِ  ُدونَ  هُ لَ  َمنْ  غْسُل ) أم. أو أب، ثل:م أجنيب غري كان  لو وكذا

 عمره طفَل   غسلت   أن البالغ للمرأة جيوز مثَل  ف واألنثى، لذكرا من هل ورةع ال نهأل ؛(ِسنِينَ  َسْبعِ  ُدونَ ) يكون أن بشرط
 أو واتسن ثَلث مثَل   ع مرها كان  لو جاره نتب ي غسل أن لرجلل جيوز كذاو  رهم،جلا بن اٱ مثَل   كان  إذا سنوات أربع
 العورة سرت جيب التمييز فعند متييزمها لعدم ورة؛الع سرت على ي عودان اانك  وإن - ياهتماح يف ماهل ورةع ال نهأل ؛أربع

 .- حبقهما
 (نِْسَوة   َبْينَ  َرُجل   َماَت  َوإِنْ ) :فقال ،يغسله من فيه سولي كبري ا  املرأة أو الرجل هذا كان  إذا فيما ذلك بعد ذكر مث َّ 

مَ ) فاحلكم أمته، أو زوجته فيهم ليس :يعين  مث األرض على بيدها وتضرب مرأةٱ فتأيت للصَلة، حياته يف كتيممه  (ُيم 
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 رجال بني مرأةٱ ماتت لو :أي (َعْكُسهُ  َأوْ ) :قال ذلك، وحنو العباءة فوق من :مثل حبائل وكفيه امليت وجه متسح
 .ذلك فوق من وإمنا كفيها  وال وجهها كشف  غري من فت يمم هلا زوج فيهم وليس

 َأنْ  َوَيْحُرمُ ) ل:فقا ،كافرا    امليت كان  إذا فيما ذلك بعد ذكر لبعض بعضهم املسلمني تغسيل أحكام  ذكر امَّ ـول

َل   ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے} :قوله يف عليهم الصَلة عن هنى  للا ألن ؛(َكافِرا   ُمْسِلم   ُيَغس 

ي فإذا  [84التوبة: ]سورة ﴾ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۆۈ  ال أوىل ابب فمن عليهم الصَلة عن هن 
 النجس، هو الكافر وإمنا :أي  (1)«يـَْنج س   اَل  اْلم ْؤِمنَ  ِإنَّ  ِهر  ، َأابَ  يَ  الِلَِّ  س ْبَحانَ » : قال كما  جنس الكافر وألن ي غسلوا،

 أن املسلم على حيرم :أي (هُ َيْدفِنَ  َأوْ ) ل:قا ،يطهر ال البحر أ دخل إذا كالكلب  معنوية؛ جناسة فنجاسته الغسل عهينف فَل
 قرب له حيفر أن :أي ابلدفن واملراد الدفن، أوىل ابب فمن عليه الصَلة عن هنى للا أن السابق للدليل الكافر؛ يدفن

 من يدفنه من ع دم إذا :أي (لَِعَدم  ) ابلرتاب ي غطى :أي (ُيَواَرى) نْ أَ  جيب بل :أي (ُيَواَرى َبْل ) :قال فيه، ويوضع
 األرض على مات إذا أو حفرة، وإمنا بقرب ليس :أي فيها، ويلقونه حفرة له وحيفرون املسلمون فيأخذه ،الكفار ملته بين

 املسلمون يتأذى ولئَل قليب، يف بدر يف املشركني قتلى دفن  النيب أن ذلك على والدليل به؛ ويدفن برتاب ي ؤتى
 .ابالحسان أمر واإلسَلم ووجهه، بطنه فينتفخ له مثلة   نوع   فيه دفنه عدم وأيض ا جثة، لكونه املوت بعد برائحته

 عليه، والصَلة فنهك  يف أيضا سيأيت وكما دفنه، إحسانو  بتغسيله له تكرميهو  لإلنسان إلسَلما رفش تبنيي قدمت ومما
 حرص ا سيدا ، أو هلا ج ازو  كان  من أو النساء إال غسلهاي فَل النساء ورةع سرت لىع إلسَلما رص  ح بقس امم أيض ا ويتبني

 فتنة. موطن وهي حية كانت  إذا أوىل ابب منو  ميتة، كانت  إنو  وسرتها أةاملر  فافع لىع سَلماإل من
 أجعني. وصحبه له،آ وعلى ُممد، لىع للا صلىو  أعلم، وللا
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